MagRun rovás betűkéđletek jellemzői
MagRun névvel ellátott rovás betűkéđlet legfontosabb jellemzői:
- Kis és naq betűk szétválađtása méretük,
alapján

esetenként alakjuk

- A rövid és hođđú magánhangzók az általános đabáyoktól eltérő
megkülönböztetése
A kis és naq betűk đétválađtásának az volt a legfőbb oka, hoq a
írásban igéw jelentkezett a kis és naq betűk megkülönböztetett
hađnálatára. Ezt az igéwt a latin- gögör és cirill betűs
írástechnológia meg tudta oldani. Naq betűkkel ki lehet jelölni
a sor elejét, vaq a đöveg hangsúyozottságát kifejezni
lehet kifejezni a .$ak naq betűk hađnálatával. Fontos az is, hoq a
(naq) kezdőbetűkből öđđeállított neveket ne kis betűkkel írjuk.
Mindez magával hozta azt is, hoq a naq betűk ne $ak méretükben,
hanem lehetőleg alakjukban is különbözzenek, hoq a $ak naq
betűkkel írt $övegen akkor is látható leqen a tiđtán naq betűk
hađnálata, ha az nin$ kis betűkkel írt đövegkörwezetben.
A rövid és hođđú magánhangzók megkülönböztetése bowolultabb
dolog. Azt mindenkinek el kell ismernie, hoq a régi korokból nem
maradtak fent hangfelvételek, ameyek alapján meg lehetett volna
határozni, miyen írásjelek miyen hangokat jelöltek. Eqedül a đékeyek
welve és írása az eqetlen téwező a régi, írott és welv beđélt
kap$olatáról. Ebből kell kiindulni.
A đékey-maqar rovásírás eredeti8leg nem ismerte a rövid és hođđú
magánhangzókat, amiből arra lehet következtetni, hoq a beđélt welv
sem tett jelentős különbséget közöttük, Hiđen ha lett volna
jelentős mértékű különbség, az már érintette volna a kiejtett đavak
értelmét és jelentését is. Tehát Maqar Adorján által publikált
rovás-táblázat is tartalmazta volna a külön kis és naq
magánhangzókat jelölő rovásjeleket. De hát nem tartalmazta. És ez
is téw. Mint ahoqan az is, hoq a đékeyek jelenleg beđélt welve
megkülönböztet rövid és hođđú magánhangzókat. Következtetés: a
beđélt đékey welv idegen hatásra đétválađtotta a magánhangzókat
hangzásuk đerint, de ez nem mindig jelent meg az írásukban is.
Mindezek a ,,wugati” maqar welvre is érvéwesek. Ezek határozták meg
azt, hoq a MagRun rovás betűkéđletekhez, a magánhangzók
đétválađtásához nem hođđú, hanem rövid magánhangzókat leíró jeleket
kellett keresni úq, hoq ne is érjen a vád, hoq a MagRun kéđletek

eqes betűit én találtam ki, miközben téwlegesen sem voltak az ősi
maqar írásban rövid magánhangzókat jelölő írásjelek.
Az A/a és az Á/á betű esetében volt a legköwwebb dolgom. Az
Á/á betű eredetileg is a jelenlegi alakot hangértéket hordozta. Az
A/a betű jelölésére pedig nekem sem volt jobb ötletem. A
rovásírás e-betűként ismert jele lett a kis é-betű, és az É-betű
pedig az eddigi ,,é”. A kis e-betűt úq alakítottam ki, hoq az ,,é”
gerincét keređtező két veđđő közül az alsót elvettem, de a
felső veđđő megmaradt. Ezt a veđđőt az E-betűnél annak
középvonalában heyeztem, íq az hasonlatos lett a vizđintesen
tükrözött latin E-betűre. Az I/i betűk esetén, a magánhangzókról
írt elméletemet alkalmazva lettek a (hođđú) Í/í betűk. A (rövid)
I/i betűket téwlegesen úq kellett kitalálnom, mert alakilag rokon
írásjel nem volt más rovás-ABC-kben sem, miközben az addigi
rovás i-betűt sem tudtam úq átalakítani, hoq az ne eq másik betű
lett volna (az i-betű đárát keređtező vonalat lett volna praktikus
elhaqni, de az a rovás ,,ä/s” lett volna. Ezért elhaqtam az i-betű
gerincet keređtező đárát, és a đár felső végére ágat tettem. Íq
hasonlatos lett a ,,ipđilonra”, de nem is bántam, mivel az i-hangot
alkalmasnak láttam leírni vele, a latin betűs írásból ismert
hangértéke miatt.
A korábbi rovás o-betű lett a Ó/ó. A rövid változatának a
Kárpát-medencei rovásírásból vettem át annak o-betűjét. Ez egy
oldalára billentett ,,omegára” hasonlít. Ö/ö és az Ő/ő betűknél
más rovástáblázatokból vettem példákat. Ezek előfordulásának
qakoriságát néztem a kiválađtásuknál. Hasonlóan jártam el az Ü/ü
és az Ű/ű betűk esetében is. Az Ú/ú betűk az addigi rovás u/ú
betűk lettek, míg az U/u betűk az US jele lett. Naq betűként
kör-, kis betűként rombuđ alapon.
A kis és naq betűk, illetve a rövid és hođđú magánhangzók
đétválađtása lehetőséget teremtett arra,
hoq más-más rovás-ABC-k eltérő formájú, jellegű írásjelei
eqetlen kéđletben is megjelenjenek. Igaz
$ak korlátozott mértékben, de az írásjel jó megválađtásával ki
lehet ezt a lehetőséget meríteni. Erre
jó példa az US-jel esete, amey ősi tagja a rovás jelrendđernek, de
az írásban még a rovásírás esetében sin$ példa arra, hoq hađnálták
volna, írásjelként heyet kapott a rovásírásban.

A MagRun kéđletek billenxűzet-kiođtása a fenti táblázaton látható
a MagRun g4 kéđlet táblázatán keređtül. Az eltérés a
billenxűzettel nem írható írás jelek esetében van, ameyek közül
nem mindeqik van meg más kéđletekben, illetve nem azonos karakterben.
Ezeket az írásjeleket a ,,beđúrás” opcióval lehet a đövegbe vinni.
A MagRun kéđletekhez a rovasmag.hu oldalán le tölthető Kliha
Gergey által kéđített heyesírás-ellenőrző és annak hađnálati
utasítása:
http://rovasmag.hu/libre-helyesiras
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